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คำประกาศเกี่ยวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

สำหรับการตลาดเพ่ืองานอีเวKนทMออฟไลนMและออนไลนM 

(Offline and online Marketing Privacy Notice) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหGท6านซึ่งเป3นผูGเขGาร6วมกิจกรรม 
อีเวGนทMออฟไลนMและออนไลนMของ สินวัฒนา คราวดMฟSนดิง (ซึ ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรม 

การประมวลผล”) ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูล 

ส6วนบุคคลที่ บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟSนดิง คอรMปอเรชั ่น จำกัด (ซึ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “บริษัท  

สินวัฒนา คราวดMฟSนดิง คอรMปอเรชั่น จำกัด ” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล  

ในขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท6านเพื่อการดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟSนดิง คอรMปอเรชั่น จำกัด เป3นแพลตฟอรMมที่ใหGบริการในดGานของการเป3น

ตัวกลางของการระดมทุน เสนอขายหุGนนอกตลาดที่ใหGบริการระหว6าง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ 

ในการลงทุนในหุGนสามัญหรือหุGนบุริมสิทธิ (Investors) และ บริษัท (จำกัด) ที่จดทะเบียนในไทย (Issuer)  

โดยอยู6ภายใตGการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยMและตลาดหลักทรัพยM (กลต.) อย6างถูกตGอง

ตามกระบวนการทางกฎหมาย  

ท้ังน้ี เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขKอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1 ความจำเป3นในการปฏิบัติตามสัญญา  

• สัญญาจGางวิทยากร 

1.2 ความจำเป3นเพ่ือประโยชนMโดยชอบดGวยกฎหมายของเรา  

1.3 ความยินยอม (consent) โดยการเก็บรวบรวม เปVดเผย ใชGขGอมูลส6วนบุคคล ตGองไดGรับความยินยอม 

จากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล เวGนแต6 เขGาขGอยกเวGนตามฐานการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลฐานอ่ืน 
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2. วัตถุประสงคMในการเก็บรวบรวมขKอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคM ดังต6อไปน้ี 

2.1 เพื ่อนำไปเผยแพร6ทางสื ่อออนไลนM ผ6านแพลตฟอรMมดังน้ี Clubhouse, Facebook, YouTube, 

Twitter, Podcasts – Spotify, Apple, Google, Anchor, Blockdit platforms 

2.2 เพื่อใชGในการพิสูจนMเอกลักษณMของบุคคล ก6อนใหGเขGาร6วมกิจกรรมทางการตลาด และป�องกันการ

ปลอมแปลงเป3นบุคคลอ่ืน 

2.3 เพื่อใชGในการติดต6อเพื่อแจGงขGอมูลภายใตGโครงการต6าง ๆ และ/หรือโครงการอื่น ๆ ผ6านช6องทางการ

ติดต6อท่ีท6านใหGไวG 

2.4 เพื่อการจัดทำและตัดต6อวีดีโอที่เกี ่ยวขGองกับการจัดงานอีเวGนทM และใชGในการเผยแพร6โฆษณา

ประชาสัมพันธMเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการต6าง ๆ ตลอดจนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชนMผ6าน

ช6องทางส่ือต6าง ๆ 

 

 

3. ขKอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชK 

3.1 แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม 

(วิทยากร) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคล 

1. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรงในฐานะวิทยากร  1. ช่ือ, นามสกุล, ช่ือเล6น 

2. เบอรMโทรศัพทM   

3. อีเมล   

4. รูปถ6าย รูปใบหนGา (ขGอมูลอ6อนไหว) 

2. เก็บขGอมูลบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอ) และภาพถ6าย

ของผูGเขGาร6วม 

1. รูปถ6าย วีดีโอ ของผูGเขGาร6วม ระหว6างเขGา

ร6วมงาน (ขGอมูลอ6อนไหว) 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม 

(นักลงทุนท่ีลงทะเบียนเขKาร5วมงาน) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคล 
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1. เก็บขGอมูลจากท6านตรงโดยผ6านการลงทะเบียนเขGา

ร6วมงานต6าง ๆ เช6น งานครบรอบประจำป� กิจกรรม 

Roadshow 

1. ช่ือ, นามสกุล  

2. เบอรMโทรศัพทM   

3. อีเมล  

4. อาชีพ 

5. อายุ 

2. เก็บขGอมูลบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอ) และภาพถ6าย

ของผูGเขGาร6วม 

6. รูปถ6าย วีดีโอ ของผูGเขGาร6วม ระหว6างเขGา

ร6วมงาน (ขGอมูลอ6อนไหว) 

 

3.2 จุดประสงคMการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคMในการใชKขKอมูล 

(วิทยากร) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคลท่ีใชK 

1. เพ่ือนำไปเผยแพร6ทางส่ือออนไลนM ผ6านแพลตฟอรMม

ดังน้ี Clubhouse, Facebook, YouTube, Twitter, 

Podcasts – Spotify, Apple, Google, Anchor, 

Blockdit platforms  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. ตำแหน6ง  

3. ความเช่ียวชาญ  

4. ขGอมูลการศึกษา 

 5. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

 

จุดประสงคMในการใชKขKอมูล 

(นักลงทุนท่ีลงทะเบียนเขKาร5วมงาน) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคลท่ีใชK 

1. เพ่ือใชGในการพิสูจนMเอกลักษณMของบุคคล ก6อนใหGเขGา

ร6วมกิจกรรมทางการตลาด และป�องกันการปลอม

แปลงเป3นบุคคลอ่ืน  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรMโทรศัพทM 

3. อีเมล 

4. อาชีพ 

5. อายุ 

2. เพ่ือใชGในการติดต6อเพ่ือแจGงขGอมูลภายใตGโครงการ

ต6าง ๆ และ/หรือโครงการอ่ืน ๆ ผ6านช6องทางการติดต6อ

ท่ีท6านใหGไวG  

1. ช่ือ, นามสกุล 

2. เบอรMโทรศัพทM 

3. อีเมล 
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3. เพ่ือการจัดทำและตัดต6อวีดีโอท่ีเก่ียวขGองกับการจัด

งานอีเวGนทM และใชGในการเผยแพร6โฆษณา

ประชาสัมพันธMเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงการต6าง ๆ 

ตลอดจนเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชนMผ6านช6องทาง

ส่ือต6าง ๆ  

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น 

2. ท่ีอยู6 

3. เบอรMโทรศัพทM 

4. อีเมล  

5. ตำแหน6ง  

6. ความเช่ียวชาญ 

7. ขGอมูลการศึกษา 

8. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

 9. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

 
3.3 เปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคล 

 

จุดประสงคMในการเปkดเผยขKอมูล 

(ขKอมูลของวิทยากร) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคลท่ีใชK 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายการตลาด 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น 

2. ท่ีอยู6 

3. เบอรMโทรศัพทM 

4. อีเมล 

5. ตำแหน6ง 

6. ความเช่ียวชาญ 

7. ขGอมูลการศึกษา 

8. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

9. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ เพ่ือการถ6ายทำและตัด

ต6อวิดีโอเพ่ือการประชาสัมพันธMและการตลาด 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น 

2. ตำแหน6ง  

3. ความเช่ียวชาญ 

4. ขGอมูลการศึกษา 

5. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

6. วีดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 
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3. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเผยแพร6ทางส่ือ

ออนไลนM ผ6านแพลตฟอรMมดังน้ี Clubhouse, 

Facebook, YouTube, Twitter, Podcasts – 

Spotify, Apple, Google, Anchor, Blockdit 

platforms เพ่ือการประชาสัมพันธM 

1. ช่ือ, นามสกุล, ช่ือเล6น 

2. ตำแหน6ง  

3. ความเช่ียวชาญ  

4. ขGอมูลการศึกษา 

 5. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

6. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

 

จุดประสงคMในการเปkดเผยขKอมูล 

(ขKอมูลของนักลงทุนท่ีลงทะเบียน 

เขKาร5วมงาน) 

รายการขKอมูลส5วนบุคคลท่ีใชK 

1. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายการตลาด 

 

 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น  

2. ท่ีอยู6  

3. เบอรMโทรศัพทM   

4. อีเมล  

5. ตำแหน6ง  

6. ความเช่ียวชาญ  

7. ขGอมูลการศึกษา 

8. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

9. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน 

เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ เพ่ือการถ6ายทำและตัด

ต6อวิดีโอเพ่ือการประชาสัมพันธMและการตลาด 

1. ช่ือ, นามสกุล ช่ือเล6น 

2. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

3. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 

3. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปVดเผยผ6าน

ช6องทางส่ือต6าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธM 

1. รูปถ6าย รูปใบหนGา 

2. วิดีโอกิจกรรมงานอีเวGนทM 

(ขGอมูลอ6อนไหว) 
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4. การเปkดเผยขKอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านต6อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต6อไปน้ี  

4.1 ผูGขGอมูลของวิทยากร 

4.1.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายการตลาด 

4.1.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ เพ่ือการ

ถ6ายทำและตัดต6อวิดีโอเพ่ือการประชาสัมพันธMและการตลาด 

4.1.3 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปVดเผยผ6านช6องทางส่ือต6าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธM 

4.2 ขGอมูลของผูGลงทะเบียนเขGาร6วมงาน 

4.2.1 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายการตลาด 

4.2.2 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการใชGเป3นการภายใน เฉพาะพนักงานฝ�ายออกแบบ เพ่ือการ

ถ6ายทำและตัดต6อวิดีโอเพ่ือการประชาสัมพันธMและการตลาด 

4.2.3 ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านจะมีการเปVดเผยผ6านช6องทางส่ือต6าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธM 

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุKมครองขKอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท5าน 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคMเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอยู6

ในความควบคุมของท6านไดGมากขึ้น โดยท6านสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต6อไปน้ี 

5.1. สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาและขอใหGเปVดเผยที่มาของขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่เราเก็บรวบรวมอยู6 

เวGนแต6กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท6านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท6าน

จะมีผลกระทบท่ีอาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2. สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความถูกตGอง เป3น

ปSจจุบัน สมบูรณM และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี  

5.3.1. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านใหGแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านใหGถูกตGอง สมบูรณMและเป3นปSจจุบัน  

5.3.2. ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปVดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

5.3.3. เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคMเราไดGแจGงไวG

ในการเก็บรวบรวม แต6ท6านประสงคMใหGเราเก็บรักษาขGอมูลนั้นต6อไปเพื่อประกอบการใชGสิทธิตาม

กฎหมายของท6าน 

5.3.4. เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที่เรากำลังพิสูจนMใหGท6านเห็นถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูล
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ส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนMสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการเก็บ

รวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

5.4. สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณีที่เรามีเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิ่งกว6า หรือเพื่อการก6อตั้งสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนM

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขKอมูลส5วนบุคคล 

เราเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เป3นระยะเวลา 3 ป�นับจากเราไดGรับขGอมูลหรือจนกว6าเจGาของ

ขGอมูลจะมีคำส่ังใหGทำลายหรือลบขGอมูลจากฐานขGอมูล  

ท้ังน้ี เม่ือพGนระยะเวลาดังกล6าวเราจะทำการ  

- ทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไม6สามารถระบุตัวตนไดGเพื่อการใชGประโยชนMดGานอื่น เช6น การ

วิเคราะหMทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนMสาธารณะท่ีสำคัญ 

 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขKอมูลส5วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอย6างเหมาะสม โดยการเก็บ

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไวGใน Share Point และโปรแกรม Mailchimp เพื่อป�องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมี

การเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดยไม6ไดGรับอนุญาต ซึ่งสอดคลGองกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติดGานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดGกำหนดใหGมีนโยบายการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหGทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคMกร พรGอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหGเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผยขGอมูลส6วน

บุคคล โดยธำรงไวGซึ ่งความเป3นความลับ (Confidentiality) ความถูกตGองครบถGวน (Integrity) และสภาพ

พรGอมใชGงาน (Availability) ของขGอมูลส6วนบุคคล โดยเราไดGจัดใหGมีการทบทวนนโยบายดังกล6าวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจKาของขKอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเม่ือไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท 

ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษMตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน dpo@sinwattana.com 



[Version 1.1] 

ปรับปรุงล4าสุดวันท่ี 23/05/2565 

ในกรณีท่ีเจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษMตามกฎหมายมีการคัดคGานการ

จัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ท้ังน้ี เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขGอมูลส6วนบุคคลของ

ท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขKอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาที่เกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปVดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท6านั้นที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG โดยเราจะ

ดำเนินการใหGเจGาหนGาท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

 

10. การเปล่ียนแปลงแกKไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกGไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ

ทำการแจGงใหGท6านทราบผ6านช6องทาง Email: dpo@sinwattana.com โดยมีวันที่ของเวอรMชั่นล6าสุดกำกับอยู6 

อย6างไรก็ดี เราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ

ก6อนท่ีท6านจGะเปVดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

โดยในการเขGาใชGงานผลิตภัณฑMหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับน้ี หาก

ท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว จะถือว6า

ท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

 

11. การติดต5อสอบถาม 

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดGท่ี 

- ผูKควบคุมขKอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ: บริษัท สินวัฒนา คราวดMฟSนดิง คอรMปอเรช่ัน จำกัด  

- สถานท่ีติดต6อ: 140/17 ITF Tower 11th Floor, Silom road, Suriyawong, Bangrak, 

Bangkok 10500 

- ช6องทางการติดต6อ: (+66) 2-233-3723 หรือทาง E-mail dpo@sinwattana.com 

- เจKาหนKาท่ีคุKมครองขKอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ: นายชยธวัช อติแพทยM 
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- สถานท่ีติดต6อ: 140/17 ITF Tower 11th Floor, Silom road, Suriyawong, Bangrak, 

Bangkok 10500 

- ช6องทางการติดต6อ: (+66) 2-233-3723 หรือทาง E-mail dpo@sinwattana.com 

 


